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אגף בכיר מוסדות תורניים

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של
משרד החינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעולות
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,11985-ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים –
לימוד ופעולות( 2להלן -המבחנים העיקריים) כמפורט להלן:

 .1תיקון סעיף 12
בסעיף  12למבחנים העיקריים-
לאחר סעיף (י) יבוא:
"(יא) מוסד תורני המקיים תכנית מיוחדת ל 10 -תלמידים יוצאי אתיופיה לפחות ,הכוללת קידום לימודי
ותורני ,הכנה לצה"ל או לשירות הלאומי ועידוד למנהיגות ,יוכל להיתמך בעבור תלמידים אלו בשיעור
תמיכה כאמור בסעיף ;)6(14
להלן במבחנים אלה" :תלמיד יוצא אתיופיה" -תלמיד או תלמידה שלומדים בישיבה או במדרשה
הנתמכים לפי מבחנים אלו ,בסמוך לאחר סיום לימודי  12שנות לימוד במוסד חינוך ,שהם או הוריהם
נולדו באתיופיה".

 .2תיקון סעיף 14
בסעיף  14למבחנים העיקריים-
בפסקת (" )6אופן חישוב התמיכה":
( )1בפסקת משנה (ב) לאחר המילים" "(ישיבת הסדר שבה לומדים  40תלמידים תזכה בהתאם
לנוסחה זו ב 80-נקודות" יבוא :בעבור לימודי תלמיד בישיבת הסדר או תלמידה במדרשת הסדר
המשרתים  24חודשי שירות ועד  26חודשי שירות יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 2.3
נקודות; בעבור לימודי תלמיד בישיבת הסדר או תלמידה במדרשת הסדר המשרתים  32חודשי
שירות יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של  2.5נקודות";
( )2לאחר פסקת משנה (ט) ,יבוא:
"(י) בעבור לימודי תלמיד יוצא אתיופיה יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של  3נקודות".

 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשס"ד ,עמ'  ;3498התשס"ה ,עמ'  ;985התשס"ה ,עמ'  ,7159עמ'  ,7881עמ'  ,3759עמ'  ,3851התשס"ו ,עמ' ;616
התשס"ז ,עמ'  ,3התשס"ז ,עמ'  ,3עמ'  ;3643התשס"ח ,עמ'  ;1047התשס"ט ,עמ'  ,442עמ'  ,1458עמ'  ;2557התש"ע ,עמ' ,1043
עמ'  ;4059התשע"א ,עמ'  ,1825עמ'  ;6038התשע"ב ,עמ'  ,850עמ'  ;3186התשע"ג ,עמ'  94ועמ'  ;3449התשע"ד ,עמ'  ,604עמ'
 ,1193עמ'  ;3390התשע"ה ,עמ'  ,126עמ'  ,2630עמ' .4458
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 .3הוספת סעיף 30
בסוף המבחנים העיקריים יבוא:
 .30הוראת שעה
בשנים  2017ו  2018יראו כאילו כתוב בסעיף (12יא) " 8תלמידים יוצאי אתיופיה לפחות".

 .4תחילה
תחילתו של התיקון ביום ג' בטבת התשע"ז (.)1.1.2017

_________ התשע"ז
( _________ )2016

(חמ )3-1888
()803-35-2014-00098

___________________
נפתלי בנט
שר החינוך
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